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Prawomocne wybory wy³oni³y reprezentacjê za³ogi do rady
nadzorczej � po co rozpisywaæ wybory uzupe³niaj¹ce?!

Zamotany Zarz¹d
og³asza kolejne wybory

Zarz¹d po raz kolejny pokaza³ w jak g³êbokim powa¿aniu ma za³ogê i
rozpisa³ nowe wybory (uzupe³niaj¹ce) pomimo, i¿ stwierdzono wa¿-
no�æ ostatnich. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jako najwy¿szy
organ zaaprobowa³o wa¿no�æ wyborów. Zarz¹d, jako ni¿szy organ w
hierarchii rozpisa³ nowe wybory na 19 i 20 wrze�nia � jak to mo¿liwe,
¿e mo¿na rozpisaæ nowe wybory ignoruj¹c poprzednie, które by³y
wa¿ne?

Okazuje siê, ¿e wbrew temu co wcze�niej my�leli�my, mog¹ wyst¹piæ
jeszcze wiêksze paradoksy i anomalnie umys³owe obecnej w³adzy. Po
stwierdzeniu wa¿no�ci wyborów ministrowi nie spodoba³ siê wynik, wiêc
rozpisuje kolejne wybory. Je�li za³oga ponownie wybierze tych samych
trzech kandydatów, to co wtedy? Zarz¹d rozpisze kolejne wybory? Za-
pewne prezes my�li, ¿e robi¹c tak na okr¹g³o przebimba ca³¹ kadencjê bez
kontroli czynnika pracowniczego w radzie?

Obecna sytuacja bardzo przypomina tê, która ma miejsce w prokuraturze.
Z³o¿one doniesienie przez NSZZ �Solidarno�æ� o mo¿liwo�ci pope³nienia
przestêpstwa przez Ministra Grada do Prokuratury Generalnej, zosta³o
przekazane Prokuraturze apelacyjnej w Warszawie, ta przekaza³a Prokura-
turze Okrêgowej w Katowicach, ta za� Prokuraturze Rejonowej w Lubinie.
Gdy zawiadomienie ¿ó³wim tempem dotar³o na sam dó³ hierarchii proku-
ratorskiej, zosta³o przekazane Prokuraturze Okrêgowej w Legnicy, która
stwierdzi³a, ¿e sprawa powinna byæ rozpatrzona w Warszawie. I niech
kto� powie, ¿e rozdzielenie funkcji Ministra Sprawiedliwo�ci od Prokura-
tora Generalnego da³o niezale¿no�æ prokuraturze?! Omijanie prawa przez
obecn¹ w³adzê doskonale obrazuje ich stosunek do pracowników KGHM.

W zwi¹zku z rozpisaniem nowych wyborów, Sekcja Krajowa Górnictwa
Rud Miedzi �S� wystosowa³a pismo do Zarz¹du z zapytaniem na jakiej
podstawie prawnej rozpisano nowe wybory? Byæ mo¿e Herbert Wirth nie
wierzy, ¿e jego aparat propagandowy przynosi tak mierne efekty w�ród
za³ogi i wraz ze swoim departamentem Public Relations bêdzie chcia³
liczyæ g³osy?

W ostatnich wyborach samorz¹dowych by³y regiony w Polsce (np. woje-
wództwo mazowieckie), gdzie liczba g³osów niewa¿nych siêga³a prawie
20% !!! Oznacza³oby to, ¿e co pi¹ty Polak pomyli³ siê lub celowo zazna-
cza³ kandydatów z ró¿nych list. W normalnych, obstawionych przez wszyst-
kie partie okrêgach g³osy niewa¿ne stanowi³y �rednio 3-4%. ̄ eby zrozu-
mieæ powagê sytuacji wystarczy przypomnieæ ostatni¹ aferê, gdzie za-
trzymano by³ego komendanta policji z kartami wyborczymi jednego z
okrêgów, w którym w zesz³orocznych wyborach �wszystko pasowa³o�.
Je�li wybory siê sfa³szuje, to siê nieuczciwie wygra. Je�li wyborów nie
mo¿na sfa³szowaæ, to zawsze mo¿na ich nie uznaæ.

Powstanie �Solidarno�ci� i Zbrodnia Lubiñska to wydarze-
nia, o których pamiêtamy ka¿dego sierpnia

Podwójne uroczysto�ci
w Lubinie

31 sierpnia �Solidarno�æ� bêdzie obchodziæ podwójn¹ rocznicê. Po-
wstanie Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego �Soli-
darno�æ� 31 lat temu i 29 rocznica Zbrodni Lubiñskiej. Jak co roku
�S� z³o¿y kwiaty na grobach trzech ofiar komunistycznego re¿imu.
G³ówne uroczysto�ci rozpoczn¹ siê msz¹ o godz. 18:00 w ko�ciele pod
wezwaniem Matki Boskiej Czêstochowskiej w Lubinie (tzw. du¿y ko-
�ció³). Po mszy nast¹pi przemarsz pod pomnik Pamiêci Ofiar Zbrodni,
gdzie tradycyjnie ju¿ przemawiaæ bêdzie Przewodnicz¹cy Zarz¹du Re-
gionu �S� Zag³êbia Miedziowego Bogdan Or³owski, po czym nast¹pi
z³o¿enie kwiatów.

Rok 1980 i Polski Sierpieñ sta³y siê iskr¹, która w milionach zniewolonych
przez komunistyczny system sercach zapali³a nadziejê, ¿e mo¿emy staæ
siê wolnym narodem. 30 lat temu ludzie pracy w Polsce odwa¿nie stawili
czo³a lewicowemu totalitaryzmowi. Fala strajków zala³a ca³y kraj. W Zag³ê-
biu Miedziowym pierwsza stanê³a najwiêksza kopalnia - Rudna. Za ni¹
podejmowa³y bunt (przeciw podwy¿kom cen i upodleniu ¿ycia codzien-
nego) nastêpne zak³ady pracy. Masowo�æ i charakter protestu spo³eczeñ-
stwa by³y tak wielkie, ¿e komunistyczni przywódcy nie byli w stanie prze-
ciwstawiæ ludziom pracy si³y zbrojnej. Zostali zmuszeni do zawarcia poro-
zumieñ ze strajkuj¹cymi za³ogami. Za rocznicê powstania Solidarno�ci
przyjêto datê 31 sierpnia � podpisania porozumienia w Stoczni Gdañ-
skiej, które umo¿liwi³o rejestracjê Niezale¿nego Samorz¹dowego Zwi¹zku
Zawodowego.

Prawo do wolno�ci wyznania, przekonañ i zrzeszania siê pracowni-
ków w niezale¿nych, samorz¹dnych zwi¹zkach zawodowych oraz w³a-
snej niezawis³ej pañstwowo�ci, to najwy¿sze warto�ci, pod które pod-
waliny w Polsce po³o¿y³y porozumienia podpisane w sierpniu 1980r.

10 listopada 1980r. S¹d Najwy¿szy zarejestrowa³ NSZZ �Solidarno�æ�.
Ludzie pracy masowo zrzeszali siê w nowopowsta³ym, niezale¿nym od
w³adz pañstwowych zwi¹zku. Wkrótce Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek
Zawodowy �Solidarno�æ� liczy³ niemal 10 milionów cz³onków. W 1981
roku ponad 90% zrzeszonych w zwi¹zkach zawodowych pracowników
zadeklarowa³o sw¹ przynale¿no�æ do �Solidarno�ci�. Lewicowy, popiera-
ny przez w³adze CRZZ nie tylko utraci³ znaczenie, ale praktycznie przesta³
istnieæ. Ówczesna w³adza by³a przera¿ona i zbiera³a siê do rozprawy z
narodem. Przygotowywa³a stan wojenny. Pod pretekstem niedopuszcze-
nia do obcej agresji próbowa³a zniszczyæ wszelkie przejawy demokracji,
podporz¹dkowaæ sobie ruch zwi¹zkowy i odzyskaæ utracone w Pañstwie
pozycje.

31 sierpnia 1982 r. w drug¹ rocznicê powstania �Solidarno�ci� w ca³ej
Polsce ludzie spontanicznie wyszli manifestowaæ na ulice. �W³adza ko-
munistyczna dopu�ci³a siê w Lubinie zbrodni, która na zawsze pozosta-
nie w sercach i umys³ach zarówno mieszkañców tego miasta, jak i wszyst-
kich Polaków. W wyniku dzia³añ milicji i ZOMO od kul zginê³y trzy osoby,
a kilkadziesi¹t zosta³o rannych. Pamiêæ o ofiarach stanu wojennego jest
wa¿na dla przysz³ych pokoleñ. Nie mo¿na dopu�ciæ, by zapomniano o
Michale Adamowiczu, Andrzeju Trajkowskim i Mieczys³awie Po�nia-
ku, którzy zginêli z r¹k �w³adzy ludowej�. Nie mo¿na te¿ pozwoliæ, by
zapomniano o tych, którzy swymi decyzjami przyczynili siê do �mierci
niewinnych ludzi.� � pisze na swojej stronie internetowej upamiêtniaj¹cej

zbrodniê, �wiadek wydarzenia, Krzysztof Raczkowiak.

W imieniu Zarz¹du Regionu �Solidarno�ci� Zag³êbia Miedziowego,
zapraszamy do udzia³u w uroczysto�ciach wszystkich, którym le¿y na
sercu dobro Polski, pamiêæ o tamtych wa¿nych wydarzeniach i chêæ
oddania ho³du dla pokojowo protestuj¹cych kolegów, którzy zginêli.



Z ¿ycia Przedsiêbiorstwa
Budowy Kopalñ

Transfer kadrowy Ryszarda Janeczka z wiceprezesa KGHM na prezesa
PeBeKa by³ strza³em w dziesi¹tkê � je�li chodzi o dowalenie pracow-
nikom. Podobnie jak w KGHM, pracownicy PeBeKa borykaj¹ siê z
³amaniem prawa przez Zarz¹d spó³ki, umniejszaniem roli pracowni-
ków gdzie tylko siê da i braku zas³u¿onych podwy¿ek lub premii za
�wietny wynik firmy.

Prezes na medal!
28 kwietnia br. ukaza³o siê Zarz¹dzenie Wewnêtrzne Nr 2/11 Dyrektora
Przedsiêbiorstwa Budowy Kopalñ �PeBeKa� S.A w Lubinie w sprawie
wprowadzenia Regulaminu Odznaczeñ i Orderów, którym wyeliminowa-
no przedstawicieli organizacji zwi¹zkowych z Komisji ds. Odznaczeñ. Na
nasze pytanie zadane Panu Prezesowi podczas spotkania w dniu 7 lipca
br., w czym przeszkadza³a Zarz¹dowi obecno�æ �Zwi¹zków Zawodowych�
w ww. Komisji us³yszeli�my, ¿e osoby, które nie otrzyma³y odznaczenia
mia³y pretensje do nikogo, bo Komisja nie jest osob¹. A teraz Pan Prezes
oznajmi³, ¿e to on bierze na siebie tê odpowiedzialno�æ. I niby s³usznie,
odpowiedzialno�æ adekwatna do apana¿y, ale nie w tych obszarach, a
ponadto w demokratycznym spo³eczeñstwie nie ma miejsca na mono
w³adztwo. Kolejnym argumentem Pana Prezesa by³o cyt.: �� i nie jestem
do koñca przekonany, czy Pan rokrocznie nie przyznawa³ medalu swoje-
mu szwagrowi�� � us³ysza³em. Do informacji Zarz¹du � nie mam szwa-
gra w naszej firmie, a teraz to ja nie jestem przekonany, czy Pan Prezes nie
da odznaczenia swojemu szwagrowi. Jednak to wszystko posz³o dalej.
Jakie¿ by³o nasze zdziwienie, gdy na li�cie pracowników proponowanych
do odznaczeñ ujrzeli�my nazwisko�. No jak my�licie? No w³a�nie, same-
go Pana Prezesa, do odznaczenia przyznanego przez siebie samego. Co
do pozosta³ych propozycji na wykazie to nie mo¿emy odnie�æ siê meryto-
rycznie, poniewa¿ brak jest listy osób, których wnioski nie zosta³y przyjête
oraz informacji o karach, naganach i sta¿u pracy pracowników, którym
przyznano odznaczenia. Ponadto, jak stanowi regulamin �Odznakê przy-
znaje Dyrektor w oparciu o rekomendacjê G³ównego Specjalisty ds. Pra-
cowniczych�. Z ca³ym szacunkiem do Pani G³ównego Specjalisty, ale jest
osob¹ zbyt m³od¹, aby móc mówiæ o d³ugoletnich i zas³u¿onych pracow-
nikach naszej firmy.

Jaki wynik finansowy?
Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz dzia-
³alno�ci inwestycyjnej, jakie ka¿dego miesi¹ca otrzymuj¹ organizacje
zwi¹zkowe wprawi³y nas w os³upienie. Zysk netto Spó³ki, miesi¹ca czerw-
ca br. do miesi¹ca maja br. wzrós³ prawie o 100%. Oczywi�cie jest to
zaskoczenie, które powinno cieszyæ, bo to �wiadczy, ¿e ca³a za³oga pracu-
je dobrze. Kierownictwo zarz¹dza za³og¹ prawid³owo, pracownicy na od-
dzia³ach wykonuj¹ na³o¿one na nich zadania zgodnie z planem a nawet z
nawi¹zk¹, a sprzeda¿ wypracowanego produktu jest ok!!! I tak trzymaæ,
przykla�nie ka¿dy, a nawet powie: jest wynik wiêc za³odze nale¿y siê zap³a-
ta. W dniu 27 lipca br. odby³o siê posiedzenie Rady Nadzorczej PeBeKa,
która na pewno nagrodzi³a Zarz¹d za tak dobry wynik. Czy Zarz¹d PeBeKa
my�li o za³odze, nie wiemy, ale my chcemy to Zarz¹dowi podpowiedzieæ
i dlatego wyst¹pili�my z pismem o wyp³atê dla za³ogi, jednorazowej na-
grody finansowej. Chyba, ¿e Zarz¹d PeBeKa sam ju¿ o tym pomy�la³, to
chylimy czo³a, ale� �miemy w to w¹tpiæ.

Komunikat Rady Pracowników
Od miesi¹ca marca br., w PeBeKa S.A. Lubin, funkcjonuje zgodnie z Ustaw¹
z dnia 7 kwietnia 2006r. nowo wybrana Rada Pracowników. Równie¿
zgodnie z zapisami w/w Ustawy o informowaniu pracowników i prowa-
dzeniu z nimi konsultacji, nakazuje pracodawcy wcze�niejsze przekaza-
nie informacji Radzie Pracowników o planowanych zmianach. Pomimo
zapewnieñ Prezesa Zarz¹du o wspó³pracy danych Radzie Pracowników
na jej inauguracyjnym posiedzeniu w dniu 29 marca 2011 roku, do dnia
dzisiejszego brak jakiejkolwiek komunikacji, a tym bardziej porozumienia.
Usilne pro�by o przekazanie jakichkolwiek informacji spotykaj¹ siê z lek-
cewa¿eniem przez Zarz¹d PeBeKa S.A. demokratycznie wybranej Rady
Pracowników.

W zwi¹zku z og³oszonymi: Poleceniem S³u¿bowym nr 7/2011, które pole-
ca wdro¿enie projektu w zakresie gospodarki materia³owej, oraz Polece-
niem S³u¿bowym nr 9 /2011 w sprawie opracowania i wdro¿enia projek-
tu zmierzaj¹cego do usprawnienia funkcjonowania organizacji Przedsiê-
biorstwa, Rada wyrazi³a zaniepokojenie brakiem wcze�niejszej informacji
o dzia³aniach podejmowanych przez Zarz¹d, które mog¹ powodowaæ

istotne zmiany w organizacji pracy i podstawach zatrudnienia. Dzia³ania
takie sprzeczne s¹ z obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹. Rada postanowi³a zaprosiæ na
spotkanie Prezesa Zarz¹du Pana Ryszarda Janeczka. Powiadomiony w
ustawowym terminie o spotkaniu w dniu 01.07.2011r., Prezes pismem,
które otrzymali�my w dniu 28.06.2011r. odmówi³ przybycia w celu udzie-
lenia odpowiedzi na skierowane wcze�niej pytania.

W zwi¹zku z powy¿szym Rada Pracowników postanowi³a skierowaæ skargê
na dzia³ania Zarz¹du PeBeKa S.A. w Lubinie do Pañstwowej Inspekcji
Pracy, a w przypadku braku reakcji do S¹du.

Kodeks postêpowania cywilnego stanowi, i¿ koszty sporu s¹dowego
ponosi w³a�nie pracodawca. A zatem, za niezrozumia³y upór Prezesa za-
p³aci ca³a za³oga.

Fa³szywy promotor
Przegl¹daj¹c ró¿ne informacje prasowe nie trudno odnie�æ wra¿enie, ¿e
mimo, i¿ oficjalnie tegoroczny termin wyborów parlamentarnych nie zo-
sta³ jeszcze og³oszony, kampania wyborcza ca³y czas trwa. W jej nurt
coraz czê�ciej wpisuje siê ZZPPM oraz niektórzy jego liderzy i o dziwo
mimo, ¿e ca³y czas pose³ zwi¹zkowiec bawi siê w politykê, jako� dziwnie
czê�ci cz³onkom tego zwi¹zku nie przeszkadza, ¿e na zawsze s¹ skazani na
zale¿no�æ i podporz¹dkowanie polityczne jedynej s³usznej postkomuni-
stycznej opcji � choæby nie wiadomo co siê dzia³o (np. koalicja zaraz po
wyborach ze znienawidzon¹ Platform¹ ³ami¹c¹ obietnice wyborcze doty-
cz¹ce prywatyzacji). Pose³ nie uchroni was przed rz¹dami takiej koalicji.

Priorytetem dla miedziowej �Solidarno�ci� jest utrzymanie KGHM w rê-
kach pañstwa, zapewnienie miejsc pracy, godne zarobki dla braci górni-
czej i wszystkich pracowników spó³ki. Dlatego te¿ stoimy w jednym
szeregu z innymi zwi¹zkami zawodowymi walcz¹c o dobro pracowni-
ków jako cel nadrzêdny. Mimo to nie mo¿emy pozostaæ g³usi na g³o-
szon¹ nieprawdê.

Mnie najbardziej zastanawia wypowied� dzia³acza Mieczys³awa G. w pe-
riodyku ZZPPM o przestrodze dla cz³onków tego¿ zwi¹zku z zagro¿enia
jakie nios¹ prawicowe rz¹dy. Nie pos¹dzam tej osoby o g³upotê czy naiw-
no�æ wiedz¹c doskonale jak¹ grupê politycznego zaplecza reprezentuje.
Tym bardziej, ¿e sformu³owanie to pad³o w kontek�cie udzielonego po-
parcia dla pos³a zwi¹zkowca. Jestem przekonany, ¿e kto jak kto, ale zwi¹z-
kowiec na pewno odró¿nia rz¹dy liberalno-lewicowe od prawicowych i
nie chodzi wcale o kontekst czysto polityczny. Nie jestem i nigdy nie
by³em cz³onkiem ¿adnej partii politycznej, ale patrz¹c na dzieñ dzisiejszy,
która opcja polityczna w innych pañstwach jest po¿¹dana muszê stwier-
dziæ, ¿e ciê¿ko jest doszukaæ siê innego kraju w Europie poza Polsk¹, aby
spo³eczeñstwo medialnie zmanipulowane w wiêkszo�ci popiera³o lub
wybra³o sobie do rz¹dzenia libera³ów czy lewicowców. Wybieraj¹c jedn¹
opcjê, g³osujesz na drug¹. Koalicja miêdzy tymi partiami najprawdopo-
dobniej zosta³a ju¿ przes¹dzona, wystarczy trochê poczytaæ lub obejrzeæ
wsi24. Polityka mi³o�ci odnosi pierwsze sukcesy.

Dzi� w zbiorowym prote�cie narzekamy, ¿e �le, ¿e ekonomicznie ciê¿ko, ¿e
lawinowo ro�nie bezrobocie i ubóstwo. Przecie¿ nikt nam tego nie narzu-
ci³ to my sami w swej naiwno�ci i g³upocie t¹ dzisiejsz¹ sytuacjê ¿e�my
sobie zafundowali. Niestety ponowne wybory w Wa³brzychu pokazuj¹,
¿e ludzie nie chc¹ ¿yæ lepiej. Wybrali kolejnego podejrzanego cz³onka PO
do rz¹dzenia miastem. Mam tylko cich¹ nadziejê, ¿e wreszcie niema czê�æ
naszego spo³eczeñstwa wyleczy siê z amnezji, zaniku pamiêci i przypo-
mni sobie jak ³uskano nas po kieszeni przez lewicowo-liberalne rz¹dy pod
wodz¹ Leszka Millera. W ca³ym �wiecie nie znam kraju, gdzie rz¹dzili lub
rz¹dz¹ pseudolibera³owie lub komuni�ci a spo³eczeñstwo by³oby zado-
wolone i ¿y³oby im siê dostatnio. Je¿eli obecna lekcja nas czego� nauczy-
³a to nie zmarnujemy kolejnych 4 lat i byæ mo¿e uchronimy siebie swoje
dzieci i wnuki przed coraz ni¿szym standardem ¿ycia, a jeste�my wci¹¿ na
dobrej �cie¿ce do upadku, jak Grecy. Do nie notowania franka szwajcar-
skiego s¹ dzwonkiem alarmowym dla nas, spo³eczeñstwa. POp³uczyny
PZPR-u rozpoczêli za nasze pieni¹dze kolejny bal mydl¹c nam oczy polsk¹
prezydencj¹, za któr¹ p³acimy my, funduj¹c wystawne uczty rz¹dz¹cym
ca³ej Europy. Uruchommy w³asne czê�ci cia³a, które pomagaj¹ w rozs¹d-
nym my�leniu, inaczej bêd¹ pojawiaæ siê jak ten osobnik w roli fa³szy-
wych proroków. Lekarstwo jest jedno: m¹drzejsze i bardziej odpowie-
dzialne spo³eczeñstwo - tak jak na Wêgrzech po zimnym prysznicu komu-
nistycznych rz¹dów.

Solidaruch



Polska wyda³a Bia³oruskiego dzia³acza opozycyjnego

Kompromitacja
prokuratury i rz¹du

NSZZ �Solidarno�æ� domaga siê wyci¹gniêcia konsekwencji wobec
osób lub osoby odpowiedzialnej za przekazanie w³adzom Bia³orusi
informacji o prywatnym koncie bankowym Alesia Bialackiego, lidera
organizacji Wiasna. Postawiono mu zarzuty o ukrywanie dochodów
za co mog¹ Bialackiego skazaæ na 7 lat wiêzienia.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ �Solidarno�æ� przyjê³o w tej sprawie
specjalne stanowisko a specjalne listy zosta³y przes³ane do Premiera
Donalda Tuska i Andrzeja Seremeta, Prokuratora Generalnego.

�Dla cz³onków NSZZ Solidarno�æ jest rzecz¹ haniebn¹, by najwy¿sze
organy naszego pañstwa � kraju o tak niezwyk³ej historii walki o wolno�æ
i niepodleg³o�æ � wspiera³y swoimi dzia³aniami re¿imowy rz¹d £ukaszen-
ki� � mo¿na przeczytaæ w stanowisku prezydium KK.

Zdaniem NSZZ �S� nie ma ¿adnego usprawiedliwienia na przekazanie
przez prokuraturê informacji o koncie lidera bia³oruskiego Centrum Obrony
Praw Cz³owieka �Wiasna�. Dlatego zwi¹zkowcy domagaj¹ siê od Proku-
ratora Generalnego wyci¹gniêcia konsekwencji wobec osób odpowie-
dzialnych za to kompromituj¹ce wydarzenie. �Takie dzia³ania s¹ dotkli-
wym ciosem we wszystkie dzia³ania na rzecz wolnej i niepodleg³ej Bia³o-
rusi� � czytamy w stanowisku.

Dzia³ Informacji KK

G³ównym za³o¿eniem rozdzielenia funkcji prokuratora generalnego i mi-
nistra sprawiedliwo�ci przez rz¹d Donalda Tuska mia³o byæ jej odpoli-
tycznienie. Po kompromituj¹cym przerzucaniu sprawy z³amania prawa
przez ministra Skarbu Aleksandra Grada, który zapowiedzia³, ¿e nie powo-
³a m.in. Józefa Czyczerskiego do Rady Nadzorczej (s³owa dotrzyma³) wie-
my, i¿ prokuratura wci¹¿ jest narzêdziem politycznym w rêkach Premiera.

Jak widaæ po ostatnich doniesieniach rozdzielenie tych funkcji nie wp³y-
nê³o równie¿ na profesjonalizacjê prokuratury. Sprawê trafnie podsumo-
wa³ Jaros³aw Kaczyñski: �Wypadek jest skandaliczny, wyobra�my sobie,
¿e dajmy na to Jaruzelski zwraca siê do Reagana o to, by udzieli³ tego
typu informacji o polskich opozycjonistach. Co by siê dzia³o w �wiecie,
gdyby udzieli³?�. U nas jedynie dymisje szeregowych prokuratorów, tzw.
koz³ów ofiarnych. Ma³o siê mówi o tym, i¿ jedna z prokuratorów negatyw-
nie zaopiniowa³a wniosek Bia³orusinów. Problem w tym, ¿e pani prokura-
tor Janicka dosta³a to stanowisko jeszcze za poprzedniego rz¹du. Ka¿dy
o�wiecony wyborca jedynie s³usznej partii dobrze wie, ¿e pani prokurator
bêd¹c moherowym oszo³omem racji mieæ nie mo¿e � to niepoprawne
politycznie�

Czy uwierzymy?
Im bli¿ej do wyborów, tym wiêcej pompowanych sonda¿y przedwybor-
czych w stosunku do Partii Ob³êdu, która kolejny raz ma zawiedzionym
pos³u¿yæ, jako zbawcza si³a narodu. W koñcu cztery lata to za ma³o, ¿eby
co� zrobiæ. Czy przeciêtny cz³owiek znów temu ugrupowaniu uwierzy, ¿e
stanie siê co� cudownego, w tej sytuacji gospodarczej i politycznej w
jakiej znajduje siê Polska i Europa? Tylko naiwni mog¹ uwierzyæ, ¿e zda-
rzy siê cud ekonomiczny i gospodarczy. Przekleñstwem dla spo³eczeñ-
stwa by³y rz¹dy pod przewodnictwem Balcerowicza, warto te¿ siêgn¹æ
pamiêci¹ kilka lat wstecz czy mogli�my siê cieszyæ z rz¹dów Belki czy
Ko³odki. Ci dwaj nie byli lepsi od profesora Leszka, gdyby tak by³o lewica
nie przegra³aby tak sromotnie wyborów, wówczas równie¿ cud siê nie
zdarzy³. Zachód boryka siê z w³asnymi problemami, my ze swoimi musi-
my uporaæ siê sami, gdy¿ nie nale¿ymy do strefy euro i nasz los nikogo
nie obchodzi, ale na pewno ¿aden cud siê nie zdarzy przy pomocy elit
lewicowych, gdzie paradoksalnie libera³owie przewodz¹. Zachodnich in-
westorów nie kupimy na sentyment do Polski czy Polaków. Dla nich
jedyn¹, licz¹c¹ siê zachêt¹ s¹ rynki zbytu na towary, które produkuje tania
si³a robocza, któr¹ my biedacy mamy im gwarantowaæ � najlepiej sie-
dzieæ cicho i pracowaæ.

Wszystkim, którzy w dalszym ci¹gu fascynuj¹ siê tym co kolejny raz obie-
cuj¹ lewica i libera³owie radzê aby dobrze zapamiêtali co piszê. Oni nigdy
nie dotrzymywali obietnic i tym razem nie bêdzie inaczej. Jak donosi Super
Express Donald Tusk mia³ wyj¹tkowo niemi³y ostatni weekend: �Zaczê³o
siê niepozornie � od wizyty we wsi Sady Kolonie na Mazowszu, gdzie
premier mia³ spotkaæ siê z rolnikami, których gospodarstwa ucierpia³y w
wyniku lipcowej wichury. Nie zosta³ ciep³o przyjêty. Zosta³ zakrzyczany
przez zdenerwowanych rolników, którzy wbrew obietnicom, nie otrzymali
pomocy. Nic dziwnego, ¿e Tusk odwo³a³ wizytê w Bytomiu, podczas której
mia³ spotkaæ siê z mieszkañcami ewakuowanymi z powodu szkód górni-
czych.� Zamiast Bytomia obra³ nowy stadion w Gdañsku, na którym roz-
grywano inauguracyjny mecz Lechii Gdañsk z Cracovi¹ Kraków. Donald
Tusk, Gdañszczanin, musia³ siê mocno zdenerwowaæ, gdy pokazano go
na telebimie, a kibice zaczêli gwizdaæ wyci¹gaj¹c przy tym transparent
mówi¹cy o tym, i¿ premier nie jest kibicem Lechii. Dodatkowo okrzyki
�Donald, matole, twój rz¹d rozwal¹ kibole� nie poprawi³y humoru Donko-
wi. Poni¿ej internetowy link do zdjêcia ze wspomnianym transparentem.

www.tnij.org/tusk-kibice

Ci sami politycy ci¹gle p³acz¹ nad losem ludzi najubo¿szych, powo³uj¹ siê
na wra¿liwo�æ spo³eczn¹ uparcie twierdz¹, ¿e maj¹ do przeprowadzenia
bardzo istotne zmiany przez specjalistów i w³asne tzw. elity. Kogo? Miller,
Sierakowska, Tusk, Rostowski � ich interesuje szansa na sto³ki, jak rz¹dzili
i rz¹dz¹ ju¿ pokazali, dlaczego teraz mia³oby byæ inaczej? Ja nie uwierzê.
Martwi mnie, ¿e w kolejnej kampanii nie ma powa¿nej debaty publicznej,
jak te partie chc¹ siê uporaæ z wci¹¿ rosn¹cym bezrobociem, jak obni¿yæ,
a nie podwy¿szaæ podatki, bardzo szybko od powa¿nej debaty uciekaj¹
lewica i libera³owie, w³a�nie Ci, którzy nas do nêdzy i ubóstwa doprowa-
dzili, a teraz maj¹ nas z niej wybawiæ. Zamiast rozmawiaæ na powa¿ne
tematy, obiektywni inaczej redaktorzy pytaj¹ o rodzinê, wnuki, pogodê,
wakacje � wszystko nie na temat. Jak sami twierdz¹ ³atwiej jest z ekranu
telewizora czy plakatu, szczerzyæ zêby do potencjalnego wyborcy, ni¿ od-
powiadaæ na trudne pytania szczególnie je¿eli nie ma siê nic rozs¹dnego
do powiedzenia, bo powtarzanie obietnic sprzed czterech lat mo¿e od-
wróciæ siê przeciwko nim. Oni wiedz¹, jak zdobywaæ w³adzê, nigdy jednak
nie pokazali, ¿e wiedz¹ co z ni¹ zrobiæ, by korzy�ci odnie�li wszyscy a nie
oni sami. Patrz¹c na obecnie publikowane sonda¿e z przera¿eniem patrzê,
¿e nam spo³eczeñstwu na zm¹drzenie przyjdzie pewnie poczekaæ do za-
koñczenia kolejnej kadencji parlamentu, a rachunki znowu zap³acimy
wszyscy. Id�my na wybory, wybierzmy ludzi, którzy wiedz¹, co zrobiæ do-
brego dla Polski i nas wszystkich a tacy s¹. Cwaniaków i krêtaczy odstaw-
my do k¹ta, tylko czy teraz staæ nas na to?

Prawy czerwcowy

NSZZ �Solidarno�æ� rozpoczyna przygotowania do du-
¿ej manifestacji z udzia³em zwi¹zkowców z ca³ej Euro-
py, która 17 wrze�nia odbêdzie siê we Wroc³awiu

Euromanifestacja
we Wroc³awiu

Pod has³ami �TAK dla europejskiej solidarno�ci, TAK dla miejsc pracy
i praw pracowniczych, NIE dla polityki ciêæ� w stolicy Dolnego �l¹ska
demonstrowaæ bêd¹ zwi¹zkowcy z Polski i kilkudziesiêciu krajów Eu-
ropy. Organizatorem protestu jest Europejska Konfederacja Zwi¹zków
Zawodowych.

�Decyzja o dacie i miejscu akcji zapad³a podczas ostatniego kongresu
EKZZ, który w maju odby³ siê w Atenach. O wyborze Wroc³awia zdecydo-
wa³ fakt przejêcia przez Polskê unijnej prezydencji i zaplanowanego na 17
wrze�nia we Wroc³awiu spotkania ministrów finansów krajów Unii Euro-
pejskiej� � wyja�nia Jerzy Wielgus, wiceprzewodnicz¹cy NSZZ �Solidar-
no�æ�, odpowiedzialny za przygotowania zwi¹zku do wrze�niowego pro-
testu.

Zwi¹zkowcy z ca³ej Europy bêd¹ we Wroc³awiu domagaæ siê zaprzestania
polityki ustawicznych ciêæ socjalnych i obni¿ania wynagrodzeñ. Zaprote-
stuj¹ te¿ przeciwko dyktatowi rynków finansowych i agencji ratingowych
oraz deregulacji standardów pracy i p³acy, degradacji standardów spo-
³ecznych i demonta¿owi dialogu spo³ecznego.

�W prote�cie mo¿e wzi¹æ udzia³ nawet 10 tys. cz³onków NSZZ �Solidar-
no�æ�. W przeciwieñstwie do manifestacji 30 czerwca, za przygotowanie
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Pielgrzymka
Ludzi Pracy

Ka¿dego roku w przedostatni¹ niedzielê wrze�nia na Jasn¹ Górê piel-
grzymuj¹ pracownicy. Dwudniowa pielgrzymka gromadzi kilkadzie-
si¹t tysiêcy cz³onków NSZZ �Solidarno�æ�.

Pielgrzymka rozpoczyna siê w sobotê po po³udniu. O godz. 21. odbêdzie
siê Apel Jasnogórski i droga krzy¿owa. W programie jest równie¿ nocne
czuwanie. G³ównym punktem uroczysto�ci jest msza �w. na szczycie,
która rozpocznie siê o godz. 11. Przewodziæ jej bêdzie i homiliê wyg³osi
abp S³awoj Leszek G³ód�. Wcze�niej pielgrzymów przywita przewodnicz¹-
cy Komisji Krajowej NSZZ �Solidarno�æ�, Piotr Duda.

Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasn¹ Górê zapocz¹tkowa³ ks. Jerzy Popie³usz-
ko. We wrze�niu 1983 roku Ks. Jerzy zorganizowa³ pielgrzymkê robotni-
ków Huty �Warszawa� na Jasn¹ Górê. Za rok do Czêstochowy pielgrzy-
mowali ju¿ robotnicy z ró¿nych czê�ci Polski. Idea ksiêdza Jerzego przero-
dzi³a siê w coroczn¹ ogólnopolsk¹ Pielgrzymkê Ludzi Pracy na Jasn¹
Górê w trzeci¹ niedzielê wrze�nia.

Program XXIX Ogólnopolskiej
Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasn¹ Górê

17 wrze�nia (sobota)

19.00 Msza �w.
� przewodniczy i homiliê wyg³osi ks. bp Marian Florczyk

21.00 Apel Jasnogórski w Kaplicy Cudownego Obrazu
� ks. bp Kazimierz Ryczan, Krajowy Duszpasterz Ludzi Pracy

21.30 Droga Krzy¿owa na Wa³ach

18 wrze�nia (niedziela)

00.00 Msza �w. w Bazylice
� przewodniczy i homiliê wyg³osi ks. pra³at Jan I³czyk

01.00 - 05.00 � Czuwanie w Kaplicy Cudownego Obrazu
09.30 Ró¿aniec
10.00 Koncert zespo³u �Mazowsze�
10.30 Wyst¹pienie Przewodnicz¹cego Komisji Krajowej

NSZZ �Solidarno�æ�, Piotra Dudy
11.00 Uroczysta suma

� przewodniczy i homiliê wyg³osi ks. abp S³awoj Leszek G³ód�
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której odpowiada³y w du¿ej mierze poszczególne regiony �Solidarno�ci�,
tym razem ciê¿ar przygotowañ i uczestnictwa spad³ na struktury bran¿o-
we naszego zwi¹zku. Wiêkszo�æ z nich boryka siê przecie¿ z powa¿nymi
problemami, które bêdzie chcia³a zasygnalizowaæ we Wroc³awiu� � mówi
Jerzy Wielgus.

Podobne manifestacje, organizowane przy okazji szczytów unijnych,
odbywaj¹ siê od kilku lat. Wcze�niej EKZZ zorganizowa³ takie protesty m.
in. w Lublanie, Pradze i Budapeszcie. We Wroc³awiu spodziewanych jest
nawet 10 tys. go�ci z ca³ej Europy. Liczn¹ reprezentacjê wystawi¹ te¿
Ogólnopolskie Porozumienie Zwi¹zków Zawodowych i Forum Zwi¹zków
Zawodowych. W sumie na ulicach stolicy Dolnego �l¹ska demonstro-
waæ bêdzie kilkadziesi¹t tysiêcy osób.

Europejska Konfederacja Zwi¹zków Zawodowych zrzesza 83 organizacje
zwi¹zkowe z 36 krajów, a tak¿e 12 europejskich struktur bran¿owych. Do
organizacji cz³onkowskich EKZZ nale¿y ok. 60 milionów zwi¹zkowców.
W Polsce cz³onkami EKZZ s¹ NSZZ �Solidarno�æ� i Ogólnopolskie Poro-
zumienie Zwi¹zków Zawodowych. O cz³onkostwo ubiega siê Forum Zwi¹z-
ków Zawodowych.
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Oddaj krew!
Rozpoczyna siê miesi¹c Honorowego Krwiodawstwa NSZZ �So-
lidarno�æ�. Co roku w okresie wakacyjnym brakuje krwi. Musimy
siê ni¹ dzieliæ!

Do�wiadczenia centrów krwiodawstwa wskazuj¹, ¿e latem zapasy
banków krwi osi¹gaj¹ dramatycznie niski poziom a krew wydawana
jest czasami tylko ze wskazañ ¿yciowych. Tymczasem w okresie
wakacji zapotrzebowanie na krew jest szczególnie du¿e. Czas letnie-
go wypoczynku niestety zwi¹zany jest równie¿ z wiêksz¹ liczb¹ wy-
padków.

NSZZ �Solidarno�æ� og³asza Dni Honorowego Krwiodawstwa od
2006 roku. Poniewa¿ pomys³ zwi¹zany by³ z rocznic¹ �mierci b³ogo-
s³awionego Jana Paw³a II pocz¹tkowo by³y one organizowane w
kwietniu. W 2008 r. na wniosek cz³onków Zwi¹zku, Krajowy Zjazd
Delegatów ustanowi³ sierpieñ Miesi¹cem Honorowego Krwiodaw-
stwa NSZZ �Solidarno�æ�.

NSZZ �Solidarno�æ� chc¹c w praktyce wype³niaæ testament b³. Jana
Paw³a II, zwraca siê do swoich cz³onków i sympatyków, aby w sierp-
niu honorowo oddawali krew � to wspania³y pomnik Ojca �wiêtego
i praktyczna realizacja Jego nauki.

Dzieñ oddawania krwi jest wolny od nauki, pracy. Nale¿y pamiêtaæ o
zabraniu odpowiedniego za�wiadczenia ze stacji krwiodawstwa.
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Krew mo¿e oddaæ ka¿da pe³noletnia osoba do 65 roku ¿ycia. Do
oddania krwi trzeba odpowiednio siê przygotowaæ. Nale¿y byæ wy-
spanym, przez ostatni¹ dobê wypiæ ok. 2 litry p³ynów, spo¿yæ lekki
posi³ek, nie mo¿na spo¿ywaæ alkoholu, paliæ papierosów, byæ cho-
rym lub przyjmowaæ leków. Decyduj¹c siê na oddanie krwi, nale¿y
udaæ siê z dokumentem ze zdjêciem do centrum krwiodawstwa w
swojej okolicy. Podajemy oddzia³y terenowe gdzie mo¿na oddaæ
krew:

Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5
Czynne w dniach: poniedzia³ek - pi¹tek (7:00 - 11:30;
oprócz �rody), �roda (7:00 - 17:00)

Lubin, ul. Bema 5
Czynne w dniach: poniedzia³ek - czwartek (7:30 - 10:00),
pi¹tek (7:30 - 16:30)

G³ogów, ul. Ko�ciuszki 15
Czynne w dniach: poniedzia³ek (7:00 - 16:30),
wtorek - pi¹tek (7:00 - 11:00)

Oddawanie krwi, jak ju¿ wspomnieli�my wi¹¿e siê ze zwolnieniem z
pracy/szko³y na dzieñ oddania krwi. Osoby, które po wywiadzie me-
dycznym lub badaniach nie kwalifikuj¹ siê by oddaæ krew, dostaj¹
za�wiadczenie uzasadniaj¹ce nieobecno�æ na liczbê godzin spêdzo-
nych w punkcie krwiodawstwa. Pracodawca zobowi¹zany jest za-
p³aciæ pracownikowi jak za normalny dzieñ pracy za czas po�wiêco-
ny na oddawaniu krwi.

Po oddaniu krwi dawcy uzyskuj¹ za�wiadczenia dla rodziny, co skut-
kuje tym, i¿ cz³onkowie rodziny staj¹ siê osobami uprzywilejowany-
mi np. w przypadku niedoborów krwi. Dodatkowo za ka¿dym razem
oddaj¹c krew otrzymuje siê du¿o czekolady � na wzmocnienie ;)
Zostaj¹c Honorowym Krwiodawc¹ uzyskasz równie¿ inne przywile-
je, m.in. odliczenie od dochodu w PIT-ach, zni¿ki na leki refundowa-
ne, pewne us³ugi medyczne poza kolejno�ci¹, czasem nawet ulgi
komunikacyjne.


